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Jarosław Kaczyński:

Prawo i Sprawiedliwość
jest partią ogólnonarodową
i, nie dzieląc mieszkańców
wsi i miast, doprowadzi
do pełnej i efektywnej
zgodności działań instytucji
rządowych, instytucji
unijnych i międzynarodowych, fundacji i instytucji
prywatnych, społeczności
lokalnych i obywateli
żyjących na wsi, tak by
zapewnić trwały sukces
w rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce.
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Rolnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
– przyszłością polskiego rolnictwa

„Sprawą polskiej racji stanu
jest zbudowanie strategii
rozoju polskiej wsi
i rolnictwa.”
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IV RZECZPOSPOLITA Sprawiedliwość dla Wszystkich

Obszary wiejskie w Polsce zajmują ponad 93 procent powierzchni
kraju. Na polskiej wsi mieszka jedna trzecia ludności kraju, która
dostarcza żywnościowe produkty konsumpcyjne dla całego społeczeństwa i jest producentem pokaźnej ilości dóbr eksportowych
Polski. W ciągu ostatniego dziesięciolecia Polska znalazła się w centrum liberalizacji handlu i globalizacji, a co za tym idzie, polskie
rolnictwo zostało poddane wzmożonej presji konkurencyjnej. Tym
samym na polskiej wsi wystąpiły złożone problemy gospodarcze
i społeczne. W porównaniu do dochodów rodzin pracowniczych,
rodziny rolnicze uzyskują o 44 procent niższe dochody, a ogółem
ludność wiejska średnio o 34 procent niższe dochody, niż ludność
miejska. Aż 45 procent zarejestrowanych bezrobotnych mieszka na
wsi. Poprzednie rządy nie sprostały w swojej polityce wyzwaniu
stworzenia w Polsce warunków rozwojowych polskiej wsi. Przekazywane na wieś fundusze skupiały się w rękach wąskiego grona
wpływowych lobby, nie docierając do tych, którym ta pomoc byłaby
najbardziej potrzebna.

Wizja PiS
Prawo i Sprawiedliwość jest partią ogólnonarodową i, nie dzieląc mieszkańców wsi i miast, doprowadzi do pełnej i efektywnej zgodności działań instytucji rządowych, instytucji unijnych i międzynarodowych, fundacji i instytucji prywatnych, społeczności lokalnych i obywateli żyjących na wsi, tak by zapewnić trwały sukces w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Sprawą polskiej racji stanu jest zbudowanie strategii rozwoju polskiej wsi i rolnictwa
w oparciu o własne doświadczenia i błędy innych. Celem polityki rolnej wobec wsi i rolnictwa tworzonej przez PiS będzie poprawa poziomu życia rodzin
rolniczych oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie społecznego, środowiskowego i ekonomicznego potencjału regionów.

Obszary wiejskie z rolnictwem są trwałym
i żywotnym elementem tożsamości i rozwoju
Polski
Prawo i Sprawiedliwość, chcąc zachować żywotność obszarów wiejskich
i zapewnić ich rozwój cywilizacyjny i gospodarczy, doprowadzi do zachowania jak największej ilości gospodarstw rolnych oraz rolniczej przestrzeni
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produkcyjnej, co będzie związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na
żywność w świecie w najbliższych dekadach oraz ze stale zwiększającą się
konsumpcją w kraju.

Racjonalna gospodarka żywnościowa
PiS dokona zbilansowania wolumenu żywności produkowanej w kraju do potrzeb krajowych i możliwości eksportowych. Stanowić to będzie podstawę do
stosowania instrumentów zarządzania gospodarką żywnościową. Ponadto PiS
dokona głębokiej analizy stopnia zubożenia ludności wiejskiej z terenów strefy rozdrobnionego rolnictwa i z terenów popegeerowskich. W oparciu o nią
zastosuje radykalne środki jego eliminacji.
Prawo i Sprawiedliwość zamierza zarządzać gospodarką żywnościową spójnie
i kompleksowo, kontrolując relacje ekonomiczne i prawne pomiędzy ogniwami: surowcowym, przetwórczym i handlem.
Zamierza przy tym wyeliminować korupcję i drastyczne, nieuzasadnione dysproporcje w zyskach pomiędzy tymi ogniwami. Dzięki temu doprowadzić
można do zwiększenia dostępności żywności dla całej populacji konsumentów. W regionach północnej Polski PiS szczegółowo przeanalizuje stopień
koncentracji produkcji zwierzęcej w powstających fermach gigantach, które
zagrażają środowisku naturalnemu, agroturystyce oraz eliminują z rynku polskich rolników.

Tańsze i bardziej skuteczne funkcjonowanie
instytucji pracujących dla rolnictwa
PiS podda głębokiej analizie działalność agencji, innych podmiotów centralnych oraz fundacji pracujących dla rolnictwa kosztem budżetu państwa, celem
uściślenia ich zakresu zadań, skuteczności funkcjonowania oraz obszaru dublowania ich zadań z Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Zamierzamy utworzyć jednolitą Inspekcję Kontroli Żywności. Obecnie
w Polsce nadzorem nad jakością płodów rolnych i jakością żywności oraz jej
bezpieczeństwem zajmują się cztery instytucje – powoduje to chaos i utrudnia solidne egzekwowanie wymaganych norm. Konieczne jest utworzenie
jednej Inspekcji Kontroli Żywności, która sprawowałaby nadzór nad wszyst6
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kimi etapami produkcji i dystrybucji. Jej służby powinny być utworzone na
bazie dotychczasowych kadr i zaplecza technicznego instytucji istniejących.
Pozwoli to jednocześnie uniknąć niepotrzebnej multiplikacji kontroli u producentów, ujednolicić program nadzoru bezpieczeństwa i kontroli żywności
oraz uniknąć niepotrzebnych wydatków budżetowych.

Polskie rolnictwo musi wnieść znaczący
wkład w tworzenie nowego modelu
rolnictwa europejskiego
Polska musi umiejętnie wykorzystać swoje opóźnienie technologiczne do budowy konkurencyjności polskich gospodarstw produkujących metodami tradycyjnymi, proekologicznymi. Należy ciągle podnosić wiedzę rolników i prowadzić aktywne działania marketingowe. Dotychczas uważano, że szanse rozwojowe mają tylko gospodarstwa wielkie. Nowoczesne technologie nie forsują już wydajności pracy i dostosowują się do istniejących struktur agrarnych.
I to jest szansa, jaka pojawia się przed polskim rolnictwem. Wykorzystamy sławę polskiego rolnictwa jako produkującego metodami optymalnymi z poszanowaniem środowiska naturalnego.

„Przekazywane na wieś fundusze skupiały się w
rękach wąskiego grona wpływowych lobby, nie
docierając do tych, którym ta pomoc byłaby najbardziej
potrzebna.”
Chcemy, by polskie rolnictwo pozostało przyjazne a nie degradujące, optymalne a nie zacofane. Ważnym elementem polskiej polityki rolnej będzie
wspieranie międzynarodowej konkurencyjności żywności europejskiej i europejskiego rolnictwa.

Wykorzystanie uczestnictwa
we Wspólnej Polityce Rolnej
PiS po głębokiej analizie skuteczności WPR dla polskiego rolnictwa,
z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego zamierza renegocjować za7
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równo wielkość dopłat, jak i kierunki ich stosowania. Ponadto PiS w ramach
umów z UE wzmocni ochronę rynku rodzimego produktów rolnych.
Renegocjować będziemy z Unią Europejską środki rekompensujące zniesienie interwencji na rynkach zbóż i mleka oraz wprowadzenia zasady współzależności, utrzymanie wielkości produkcji cukru oraz ochronę rynku owoców,
warzyw, żywca drobiowego i wieprzowego przed dumpingowymi cenami
tych produktów z obszarów spoza UE.
Doprowadzimy do włączenia polskich rynków rolnych do jednolitego rynku
UE oraz do utrzymania i zwiększenia eksportu polskich produktów rolnych.
Zapewnimy aktywny i skuteczny udział Polski w procesie reformowania
Wspólnej Polityki Rolnej. Wzmocnimy system kształcenia rolników w zakresie korzystania z instrumentów WPR.

Regionalizacja działań w ramach polityki
rolnej i rozwoju obszarów wiejskich
PiS dostrzega ważność wielkiego zróżnicowania jakościowego i ilościowego
regionów kraju. W związku z tym, renegocjując WPR dla Polski, PiS
uwzględni cechy poszczególnych regionów. Zróżnicuje radykalnie politykę
rolną wewnętrzną wobec regionów, w szczególności uwzględniając obszary
ekonomicznie zmarginalizowane. Wzorem UE i USA polityka PiS zmierza
do obiektywizacji dochodów rolniczych i podniesieniu poziomu rolnictwa
na obszarach najuboższych. Prowadzenie podstawowych prac planistycznych
przez województwa nie może być jednoznaczne z nieuwzględnianiem przez
nie podstaw polityki gospodarczej państwa. Będziemy postulowali powołanie
do życia programu dla „Ściany Wschodniej” i innych najbiedniejszych regionów.

Zwiększenie konkurencyjności
i innowacyjności polskiego rolnictwa
Mając na względzie zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa będziemy wspierali konieczne zmiany i dostosowania w gospodarstwach rolnych w zakresie inwestycji, ułatwienia startu młodym rolnikom, doradztwa
rolniczego, scalania gruntów, organizowania grup producentów oraz go8
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spodarowania zasobami wodnymi i wykorzystania ich w rozwoju gospodarki rybackiej.
PiS będzie wspierać rozwinięcie silnych powiązań rynkowych przez system
giełd, rynków hurtowych i kontraktacji. Gwarantujemy wprowadzenie kontraktacji jako systemu powiązania producenta rolnego z rynkiem obrotu
i przetwórstwa, która będzie konieczna i wymagalna w przypadku dofinansowania tych instytucji z budżetu krajowego i unijnego. Kontynuować będziemy zmiany w systemie organizacji zaplecza badawczo-rozwojowego oraz finansowania badań i procesu wdrożenia wyników badań do praktyki w sektorze rolnym.
Zwiększymy możliwości wykorzystania przez rolników oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa działające w agrobiznesie, nowych pro-wdrożeniowych instrumentów finansowych i ekonomicznych sprzyjających zamówieniom
usług badawczych i rozwojowych. Będziemy zabiegać o powołanie Rady Badań Rolniczych i Wdrożeń i zapewnimy jej znaczącą rolę w systemie nauki
polskiej.

Agroenergetyka nowym impulsem
rozwoju polskiego rolnictwa
Poprawę dochodów w rolnictwie i na wsi widzimy nie w dopłatach obszarowych czy zwiększaniu świadczeń socjalnych, ale w rozwijaniu działalności gospodarczej, zróżnicowaniu produkcji rolniczej, w alternatywnych źródłach
dochodów. Jednym z priorytetów będzie stworzenie trwałych podstaw rozwoju agroenergetyki na obszarach wiejskich jako podstawowej, obok produkcji żywności i pasz, dziedziny aktywności gospodarczej mieszkańców polskiej
wsi. Aby w Polsce zapewnić na niezbędnym poziomie „zieloną” energię z biomasy, należy uczynić energię odnawialną przedmiotem Narodowego Planu
Rozwoju OZE (Odnawialne Źródł a Energii), gdzie wyznaczymy konkretne
i ambitne cele oraz działania.
Będziemy pobudzać zapotrzebowanie na energię z biomasy przy pomocy preferencyjnych taryf i obowiązków zakupu energii z biomasy, wspomagać dobre
projekty biomasowe z zastrzeżeniem, aby uprawy roślin energetycznych rozwijały się w sposób kontrolowany i zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
9
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Promowanie odnawialnych źródeł energii
Będziemy wspierać przygotowanie gospodarstw do korzystania z programu
pomocowego Unii Europejskiej w zakresie energetyki odnawialnej, realizowane przede wszystkim w formie tworzenia lokalnych strategii rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, planów zaopatrzenia w energię. Następne działanie to wsparcie produkcji roślin mogących służyć do produkcji
biomasy i biopaliw, realizowane poprzez szkolenia dotyczące wdrażania nowych technologii upraw oraz właściwą organizację rynków rolnych na najistotniejsze dla bioenergii produkty. Następne zadanie, jakie w tym zakresie
będziemy realizować, to wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych służących do produkcji i wykorzystania biopaliw, przede wszystkim ze względu
na duże koszty stosowanych urządzeń.

Wspieranie rolnictwa zrównoważonego
i rolnictwa ekologicznego
Będziemy wspierać rozwój rolnictwa ekologicznego, rolnictwa aktywizującego wyłącznie przyrodnicze mechanizmy produkcyjne oraz zrównoważonego,
polegającego na harmonijnej realizacji celów ekonomicznych w sposób niezagrażający konsumentom i chroniący bioróżnorodność na obszarach rolniczych. Będziemy zachęcać gospodarstwa do przejścia na produkcję ekologiczną w strefach ujęć wody pitnej, jako że koszty oczyszczania jej z substancji
szkodliwych są wielokrotnie większe od dofinansowania gospodarstw ekologicznych.
Dla bezpiecznej i dobrej jakościowo żywności polskiego rolnictwa zapewnimy
lepszy, aktywny marketing. Stworzymy krajową identyfikację geograficzną,
aby ustanowić silniejsze więzi pomiędzy żywnością a środowiskiem naturalnym i pejzażem kulturowym, w którym jest ona wytwarzana.
Ochrona środowiska i zwiększenie lesistości
Będziemy wdrażać programy rolnośrodowiskowe, do których będą mogli
przystępować rolnicy celem realizacji poszczególnych planów rolnośrodowiskowych dla gospodarstw. Wsparcie będzie udzielane rolnikom podejmującym inwestycje z zakresu dostosowania gospodarstwa do standardów UE,
przede wszystkim pod względem gospodarki hodowlanej i nawozowej. Mamy świadomość konieczności ochrony rolniczego środowiska poprzez zapo10
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bieganie erozji gleb, silnemu zakwaszeniu gleb i niekorzystnym stosunkom
wodnym.

„Wykorzystamy sławę polskiego rolnictwa jako
produkującego metodami optymalnymi z
poszanowaniem środowiska naturalnego.”
Opowiadamy się za zwiększeniem lesistości kraju, realizowanego poprzez zalesianie gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej. Doprowadzimy do
zwiększenia retencyjnych zdolności krajobrazu prowadzącego do zmniejszenia deficytu wody dla rolnictwa. Pomoc będzie polegać na dotacjach za zalesienie i utrzymanie lasu, a także na rekompensacie za wyłączenie gruntów
z produkcji rolnej.

Rozwój przedsiębiorczości na wsi
Będziemy starać się ułatwić dostęp drobnej i średniej przedsiębiorczości
na terenach wiejskich do kapitału zewnętrznego, obejmującego m.in. ułatwienia prawne w stosowaniu leasingu i poręczeń kredytowych. Priorytetem będą dla nas inwestycje wprowadzające nowe technologie, zwiększające konkurencyjność i tworzące nowe miejsca pracy. Uważamy za uzasadnione częściowe refundowanie pracodawcom kosztów tworzenia nowych miejsc pracy. Z działaniem tym wiąże się ściśle utworzenie systemu
informacji gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenach wiejskich. Wspierać będziemy budowanie partnerstw lokalnych instytucji dla wykorzystania własnych zasobów, które mogą stać
się początkiem produkcji niszowych nietypowych produktów o wysokich
walorach zdrowotnych, dietetycznych i smakowych, wytwarzanych w niewielkiej skali i dla określonych grup odbiorców. Wsparcia wymaga również tworzenie przedsiębiorstw społecznych na terenach wiejskich, czyli
podmiotów prowadzących stałą działalność w zakresie produkcji lub
sprzedaży usług, których zadaniem jest reintegracja z rynkiem pracy osób
niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz pełnienie roli przejściowych rynków
pracy stanowiących etap pośredni do przejścia na otwarty rynek pracy. Doprowadzimy do powstania ośrodków doradztwa przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na bazie istniejących Centrów Wspierania Przedsiębiorczości lub Centrów Kształcenia Ustawicznego. Powodzenie wyżej wymie11
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nionych przedsięwzięć zależeć będzie od wypracowania współpracy z samorządami lokalnymi.
Agroturystyka
Rozwój agroturystyki będziemy realizować poprzez organizowanie zagranicznych, krajowych i lokalnych targów agroturystycznych oraz przez finansowanie wydawnictw promocyjnych, a także wspieranie inwestycji w zakresie dostosowania gospodarstw do prowadzenia działalności agroturystycznej.
Rozwój zrównoważony
Realizować będziemy zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Realizowany on będzie poprzez działanie na rzecz odnowy wsi i jej dziedzictwa kulturowego oraz wszechstronny rozwój infrastruktury społecznej. Będziemy
wspierać różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu
zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów.
Będziemy wspierać wdrożenie projektów infrastrukturalnych z zakresu infrastruktury komunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej (termomodernizacja i wymiana kotłów węglowych, olejowych na biomasowe). Stworzymy sieć pilotażowych gospodarstw, których celem byłoby doskonalenie
metod produkcji, organizacji i wszechstronna ocena uzyskanych efektów.
Narodowy program edukacji młodzieży wiejskiej
Chcemy uruchomić narodowy program edukacji młodzieży wiejskiej oraz
ciągłego dokształcania. W jego ramach podejmiemy działania zmierzające do
wprowadzenia do nauczania przedsiębiorczości, potrzebnej do mobilizacji aktywności środowisk wiejskich. Będziemy działać w kierunku rozwoju i modernizacji sieci placówek oświatowych na terenach wiejskich, zwłaszcza jeśli
chodzi o kontynuację tworzenia sieci gimnazjów na terenach wiejskich oraz
filii istniejących szkół wyższych, w ośrodkach, które utraciły status miast wojewódzkich. Wspierać będziemy powstawanie wyższych szkół zawodowych
w małych ośrodkach miejskich.
Konieczne jest też zapewnienie odpowiednich kadr dla oświaty na terenach
wiejskich. Należy przeznaczyć odpowiednie środki na kontrakty terminowe
dla nauczycieli podejmujących pracę na terenach wiejskich, a także na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz skierowany pod ich adresem
system kształcenia ustawicznego. Utworzymy również podporządkowany
Ministerstwu Rolnictwa system szkół rolniczych, gdyż dotychczasowe podporządkowanie tych szkół Ministerstwu Edukacji Narodowej i samorządom
powiatowym jest nieefektywne i prowadzi do ich zaniedbania.
12
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System ten musi być zintegrowany z doradztwem rolniczym i instytucjami
naukowo-badawczymi. Wspierać też będziemy inicjatywy niepubliczne w zakresie nauczania ustawicznego skierowanego do mieszkańców. Wspierać będziemy stworzenie jasnego i prostego systemu akredytacji instytucji zajmujących się kształceniem ustawicznym w formach pozaszkolnych.

„Uruchomimy narodowy program
edukacji młodzieży wiejskiej.”
Będziemy zabiegać o stworzenie jednolitego i efektywnego programu stypendialnego i kredytowego dla uczącej się młodzieży z terenów wiejskich. Stypendia obejmować będą wydatki związane z nauką poza miejscem zamieszkania – koszty dojazdu, zakwaterowania itp. Konieczna też będzie pomoc pedagogiczno-psychologiczna skierowana do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w sytuacjach patologicznych – zagrożonych uzależnieniami, wejściem
na drogę przestępczości, przemocą w rodzinie.
Poprawa kompetencji doradztwa rolniczego
Wzmocnimy System Doradztwa Rolniczego poprzez zmiany ilościowe i jakościowe kadr doradczych, stworzenie systemu kształcenia ustawicznego doradców i określenie ich statusu.
Opracujemy standardy świadczenia usług doradczych oraz system akredytacji
instytucji i firm zajmujących się doradztwem rolniczym.
Zagwarantujemy doradztwo bezpłatne dla rolników i mieszkańców wsi w zakresie podstawowych sfer aktywności społeczno-gospodarczej ludności wiejskiej.
Rozbudujemy system przepływu informacji „nauka – praktyka rolnicza” poprzez nowoczesne metody pracy doradczej i rozwój współpracy instytucji doradczych z placówkami naukowo-badawczymi.
Umożliwimy równoprawny udział w rynku usług doradczych różnym firmom i instytucjom spełniającym przyjęte kryteria i standardy, aby umożliwić
sprawne funkcjonowanie systemu.

Polityka społeczna na wsi
Będziemy wspierać uszczelnienie systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Należy nim objąć osoby, dla których rolnictwo jest podstawowym źró13
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dłem utrzymania. Konieczne też będzie zróżnicowanie składek ze względu na
dochody uzyskiwane w gospodarstwie. Przeprowadzimy działania w celu
usunięcia dysproporcji pomiędzy świadczeniami ubezpieczonymi rolników
a świadczeniami przyznawanymi na zasadach ogólnych. Odstąpimy od podwójnego ubezpieczenia rolników podejmujących pozarolniczą działalność
gospodarczą.

Dostosowanie administracji
do wyzwań europejskich i światowych
Utworzymy Agencję Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tym nastąpi włączenie do niej Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa,
Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Agencji Rynku Rolnego. Działalność
Agencji skoncentruje się na polityce pomocowej i infrastrukturalnej z udziałem Skarbu Państwa, funkcjach płatniczych, interwencjach na rynku oraz administrowaniu mieniem Skarbu Państwa – zarówno gruntów rolnych, jak
i udziałów w spółkach związanych z rolnictwem. Głównym zadaniem Agencji będzie rozwój obszarów wiejskich oraz terminowe i dokładne wypełnianie
zadań z tytułu Wspólnej Polityki Rolnej, a także realizacja zadań finansowanych z budżetu krajowego, uzgodnionych w Traktacie Akcesyjnym z Komisją Europejską, a także innych działań w ramach krajowej polityki rolnej.
Agencja podejmie również funkcje doradcze poprzez powołaną swoją służbę
na obszarach wiejskich.

Ochrona i zagospodarowanie ziemi
na obszarach wiejskich
Celem zaspokojenia coraz większego głodu ziemi polskich rolników usprawnimy proces sprzedaży i dzierżawy ziemi znajdującej się jeszcze obecnie we
władaniu Agencji Nieruchomości Rolnej.
Z całą mocą egzekwować będziemy uzgodnione w Traktacie Akcesyjnym
ograniczenia w zakresie obrotu polską ziemią rolną, chroniąc ją przed wykupem przez cudzoziemców. Przygotujemy ofertę przekazania ziemi niewykorzystanej rolniczo mieszkańcom miast na cele produkcyjne, rekreacyjne czy
osiedleńcze. Zachęcać będziemy do budownictwa rezydencjalnego na wsi.
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Wzmocnienie infrastruktury
finansowo-bankowej
Doprowadzimy do rozwoju instytucji finansowych prowadzących obsługę
kredytową rolnictwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu
o rodzimy kapitał. Należy w tym celu wesprzeć legislacyjne pozabankowe instytucje finansowe – spółdzielnie kredytowe oraz kasy oszczędności. Należy
zmienić ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowych i kredytowych
w ten sposób, aby dostosować ją do wzorców europejskich.
Wspierać będziemy rozwój spółdzielczości bankowej poprzez:
złagodzenie ustalonego kalendarza osiągnięcia przez banki spółdzielcze
progów kapitałowych,
podjęcie działań w kierunku zjednoczenia funkcjonujących obecnie trzech
struktur zrzeszeniowych (PBS SA, GB SA, MBR SA) w celu utworzenia
jednego silnego banku,
wprowadzenie mechanizmów sprzyjających kapitałowemu wzmocnieniu
całej spółdzielczej grupy bankowej.
Ponadto należy podjąć działania w kierunku zapobieżenia utraty narodowego
charakteru Banku Gospodarki Żywnościowej SA, który wyspecjalizował się
w obsłudze rolnictwa i sektora żywnościowego i winien być kontrolowany
przez Skarb Państwa.

Twój wybór – polska wieś
Zachowanie żywotnych obszarów wiejskich leży w interesie nie tylko społeczności wiejskiej, ale także całego społeczeństwa. Inwestowanie w szeroko pojętą gospodarkę rolną i społeczność wiejską jest
konieczne, aby zapewnić wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich,
promocję zrównoważonego rozwoju i generowanie nowych możliwości zatrudniania, zwłaszcza młodych ludzi i kobiet. Istotne jest
bazowanie na specyficznych potrzebach i potencjale ludności lokalnej poszczególnych obszarów. Żywotna wieś jest niezbędna dla rolnictwa, tak jak działalność rolnicza jest niezbędna dla zachowania
żywotnej wsi.
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